Information om

PEROS E-HANDEL

PEROS TEKNIK

Huvudsida
Ny användare

Information om oss

Adress:
Ekbacksvägen 21, 182 38 Danderyd
Telefon 08 792 37 47
Telefax 08 768 58 57
E-post
peros@peros.se

Beställ produkter

www.peros.se
peros@peros.se
08 792 37 47
Första sidan är vår huvudsida.
Gå in på Beställ produkter.
Det gäller både nya och gamla
kunder.

TEKNIKMATERIAL
FÖR TEKNIKUNDERVISNING

MINIRÄKNARE
FÖR GRUNDSKOLA OCH GYMNASIUM

När du kommer in i butiken, kan du göra på flera sätt.
Klicka på den grupp av produkter du vill titta närmare på: Byggsatser, Böcker, El- och
elektronikmateriel, Förbrukningsmateriel, Miniräknare eller Verktyg.
Sedan kan du välja undergrupp inom varje grupp. Eller också kan du söka en produkt i sökrutan överst.
De flesta produkter än understrukna. Då har de en undersida med bild och annan information.
Klicka produkten, så kommer undersidan fram. Undersidan öppnas i ett särskilt fönster, och stängs
på vanligt sätt genom att klicka i stängningsrutan.
När du bestämt dig för en vara, fyller du bara i antal och lägger i kundvagnen.
När du fyllt kundvagnen med de varor du vill ha, klickar du Gå till kassan.
Du kan också kontrollera och ändra i kundvagnen genom att klicka Detaljerad kundvagn.
Välj betalningsform, Faktura på 30 dagar är för skolor och företag, Faktura på 10 dagar är för privatpersoner.
Observera att frakt tillkommer på fakturan. Frakten beror på vikt och volym. Klicka Nästa.
På nästa sida är det bara att klicka Jag accepterar.
Nu kan du logga in, om du har handlat tidigare och har användarnamn (=e-postadress) och
lösenord. Annars fyller du i Kundinformation, Leveransadress och Fakturaadress, om den inte är
densamma som Leveransadress. Var noggrann så att alla uppgifter blir korrekta.
”Välj leveranstid” behöver du inte fylla i.
I rutan Märkning kan du skriva om t ex fakturan ska märkas på ett särskilt sätt eller annan
information till oss.
Klicka Nästa.
Om du inte har konto hos oss, får du nu frågan om du vill öppna ett. Då slipper du fylla i alla
adressuppgifter nästa gång du handlar. Vill du öppna konto, så följ instruktionerna.
Om du har konto, så logga in med användarnamn (=e-postadress) och lösenord. Kontrollera att
uppgifterna är riktiga, annars ändra. ”Välj leveranstid” behöver du inte fylla i.
I rutan Märkning kan du skriva om t ex fakturan ska märkas på ett särskilt sätt eller annan
information till oss.
Klicka Nästa.
Bekräfta din beställning. Du får bekräftelsen genom e-post. Stäng. Om du har frågor, maila eller ring!

